
 
 

Iedereen kan beschermjassen 
Open aanbod trainingen Beschermjassen 

 
Culturele Sensitiviteit 
Het model Beschermjassen kan ingezet worden in alle contexten waar culturele sensitiviteit een belangrijke 
plek zou moeten hebben. Beschermjassen helpt om ruimte te bieden aan diversiteit zowel op de werkvloer 
als in het contact tussen professionals en doelgroepen. Met Beschermjassen geef je vorm aan veiligheid en 
productiviteit. Veel organisaties hebben beschermjassen omarmd als een effectieve werkwijze. 

 
Verhalen 
Beschermjassen begint bij het verhaal, je eigen verhaal, je familieverhaal. Trainer Kitlyn Tjin A Djie 
onderzocht haar verhaal als een antropoloog. Haar leven eerst in Suriname, later in Nederland, haar 
familiegeschiedenis, de migratie-ervaring. De ontdekkingen die ze deed, ondersteunt ze met theoretische 
concepten die ze gebundeld heeft in het model Beschermjassen. 
In je verhaal vind je de kennis, wijsheid, krachtbronnen, strategieën en kwetsbaarheden die je bij je draagt en 
die je kunt inzetten op je werk. Leren werken met Beschermjassen betekent dat de relatie centraal staat, dat 
het persoonlijke en het professionele bij elkaar komen en dat je kunt wisselen tussen jouw perspectief en dat 
van de 'vreemde ander'. 

 
Trainingen 
We organiseren open trainingen Beschermjassen waaraan professionals uit verschillende sectoren kunnen 
deelnemen. Beschermjassen kun je leren door deel te nemen aan een Basiscursus. En als je aansluitend de 
Train de Trainer volgt, kun je je collega's trainen en coachen in het werken met Beschermjassen. 

 
Basistraining 
In de basistraining leer je de principes van beschermjassen, zoals de kracht van families, de impact van 
migratie en de interculturele competenties. Ook leer je ermee te werken in de praktijk met behulp van een 
aantal instrumenten. Je leert in deze training hoe je beschermjassen in de praktijk kan brengen op je werk. 

 
Programma 
dag 1 De kracht van families, impact van levensfaseovergangen en aspecten van diversiteit. Door 

verhalen uit te wisselen komen deze onderwerpen aan de orde. 
dag 2 Het model voor interculturele competenties en instrumenten voor de interculturele dialoog. 
dag 3   Terugkoppelen en leren van ervaringen in de praktijk met Beschermjassen. 

 
Literatuur 
In de basistraining wordt gewerkt met 'Beschermjassen, transculturele hulp aan families’ 
auteurs: Kitlyn Tjin A Djie en Irene Zwaan (van Gorcum, 5e herziene druk, 2016). 
Het boek is bij de prijs inbegrepen. 

 
Praktische informatie 
Duur: drie dagen van 10.00 uur - 17.00 uur 
Kosten: € 850 (btw-vrij) 
Trainer: Kitlyn Tjin A Djie, grondlegger van het model beschermjassen 
Locatie:   Kerkstaat 107, 1017 GD Amsterdam 

 
Meer informatie en aanmelden 
De data, de voorwaarden en een aanmeldingsformulier vind je op de website www.beschermjassen.nl. 

 

Accreditatie   De basistraining is geaccrediteerd door Registerplein, SKJ en NVRG. 
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